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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tanaman merupakan makhluk hidup yang tumbuh namun tidak bergerak 

dengan sendirinya seperti layaknya makhluk hidup lainnya. Tanaman mempunyai 

sistem yang serupa seperti makhluk hidup lainnya seperti bertumbuh, bernafas, 

mengeluarkan zat sisa dan juga memproduksi atau berkembang biak. Tanaman 

memiliki beragam bentuk mulai dari yang bertunas, berbuah dan juga berbunga. 

Tidak semua tanaman dapat tumbuh di suatu lingkungan akibat dari suhu dan faktor 

yang berbeda di setiap daerah. Ada tanaman yang hanya bisa hidup di tempat yang 

dingin dan juga hanya di tempat panas. Ada juga tanaman yang membutuhkan 

kedua unsur tersebut.  

Masyarakat perkotaan umumnya tidak merawat tanaman dikarenakan 

tanaman membutuhkan perawatan yang tidak mudah. Tanaman juga tidak dapat 

tumbuh jika tempat tanaman tersebut tidak memenuhi kondisi lingkungan yang 

sesuai dengan tanaman tersebut.  

Dengan teknologi yang semakin maju, hal seperti menumbuhkan tanaman 

di luar habitatnya sudah bukan merupakan hal yang sulit bagi suatu tanaman untuk 

hidup. Teknologi dapat membuat suatu ruangan panas menjadi dingin dan 

sebaliknya. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengatur kelembaban dari suatu 

tempat. 
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Berdasarkan uraian di atas, dengan microcontroller diharapkan dapat 

membuat suatu alat atau benda yang dapat membuat tanaman dapat tumbuh di luar 

habitatnya dan dapat bertumbuh secara maksimal dengan waktu yang sesingkat-

singkatnya demi menghasilkan tanaman yang sehat dan juga baik. Hal ini tentunya 

dapat membantu manusia yang ingin bercocok tanam dengan tanaman di luar 

habitatnya dan mendapatkan hasil terbaik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perancangan sistem untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan metode 

otomatis menggunakan microcontroller, diharapkan dapat membuat tanaman dapat 

tumbuh dan hidup hanya dengan sedikit membutuhkan campur tangan manusia. Hal 

tersebut dilakukan dengan cara membaca input dari sensor-sensor yang 

ditempatkan di dalam sistem, lalu microcontroller akan mengolah hal yang 

diperlukan untuk melakukan aksi secara otomatis seperti menyiram dan mengatur 

suhu. 

1.3 Tujuan 

Merancang sistem dengan menggunakan microcontroller untuk mengatur 

suhu dan juga kesuburan yang terdapat pada suatu tanaman, diharapkan 

perancangan ini dapat membuat tanaman tersebut bertumbuh dan tidak layu. Selain 

itu tanaman diberikan cahaya khusus untuk merangsang pertumbuhan daun dan 

buah dalam kotak kaca yang disediakan. Selain itu sistem dirancang untuk 

melakukan pengendalian seperti penyiraman jarak jauh dengan menggunakan web 
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server Arduino dan juga membaca kondisi suhu dan kelembaban dari sistem 

sehingga dapat dimonitor melalui handphone atau perangkat lainnya melalui 

jaringan. 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam  penelitian ini masalah yang dikaji dibatasi sebagai berikut: 

 a. Yang diatur secara otomatis hanya suhu lingkungan sistem, cahaya dan 

juga kelembaban tanah. Sisanya seperti pemupukan tanah dan pengisian tangki air 

dilakukan secara manual. Sementara, kelembaban lingkungan ditentukan oleh 

posisi sistem kotak kaca saat itu. 

 b. Tanaman hanya dibatasi varietas dengan ukuran tinggi maksimum 40cm 

dan lebar 25cm. 

 c. Hanya 1 tanaman yang bisa ditanam dalam waktu yang sama. 

 d. Penyiraman tambahan dan menyalakan lampu grow dapat dilakukan 

secara manual melalui jaringan. 

 e. Suhu terendah sistem tersebut adalah suhu ruangan di mana sistem 

tersebut berada sedangkan suhu tertinggi merupakan suhu sekitar 45°C. 

1.5 Metode Penelitian 

 Penelitian ini difokuskan kepada tanaman yang ditumbuhkan agar dapat 

hidup hanya dengan sedikit campur tangan manusia yang merawatnya. Beberapa 

info juga dapat ditampilkan melalui web server. Maka dari itu, untuk mendapatkan 

data dan juga pengujian sistem dilakukan dengan cara: 
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1) Pengumpulan data primer 

a. Melakukan studi literatur dengan cara mencari data mengenai serba serbi 

tumbuhan dan juga cara tumbuhan bertumbuh. 

b. Melakukan studi literatur mengenai data seperti tanaman yang ditanaman 

dengan metode baru seperti tanaman organik dikarenakan tanaman organik 

umumnya ditanam di dalam ruangan. 

2) Pengujian Data Kuantitatif 

a. Melakukan kalibrasi input sensor pada Arduino dengan perbandingan 

keakuratan sensor meter tanaman sesungguhnya yang akan dilakukan 

sebagai sumber data. 

b. memprogram input sensor Arduino dan juga menetapkan beberapa alat  

sebagai output aksi pada sistem. 

c. Melakukan pengumpulan data dari hasil perubahan suhu dan kelembaban 

yang dihasilkan pasca pelaksaan aksi sistem. 

d. Melakukan perancangan alat dan desain pada sistem yang dibuat sehingga 

tidak terlalu banyak faktor luar yang dapat mempengaruhi sistem. 

1.6 Metode Pengujian 

 Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara tanaman yang 

ditaruh di sistem dengan tanaman yang dirawat secara manual. Dengan 

membandingkan hasil dari tanaman tersebut seperti hasil dari jumlah bunga, daun 

dan juga kesuburan tanaman tersebut, diharapkan dapat membantu menentukan 
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apakah perancangan sistem yang dibuat dapat membantu tanaman untuk tumbuh 

tanpa campur tangan yang banyak. 

1.7 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian komparatif. 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian 

ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih 

fakta-fakta dan variabel objek yang diteliti berdasarkan hasil yang terjadi. Pada 

penelitian ini tanaman mempunyai sifat dan ukuran yang sama tetapi tanaman 

mendapatkan perlakuan yang berbeda sehingga diharapkan hasilnya dapat 

membandingkan tanaman mana yang tumbuh lebih baik. 

1.8 Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian dilakukan di ruangan tertutup dengan suhu ruangan. 

Ruangan tersebut merupakan ruangan tertutup yang tidak terpapar cahaya matahari 

dan hanya terpapar cahaya lampu ruangan yang tidak selalu menyala. Suhu pada 

ruangan tersebut juga berubah sesuai lingkungan sekitarnya. 

1.9 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 
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Bab ini akan membahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, 

Sistematika penelitian, teori pendukung dan hasil yang diharapkan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini akan membahas landasan teori dari semua perangkat yang 

digunakan untuk mendukung tugas akhir ini. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai perancangan pada sistem mulai dari flow 

chart, diagram blok dan desain yang akan dipakai. Selain itu akan membahas juga 

mengenai cara kerja dan perancangan alat dari sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini akan membahas mengenai pengujian dari setiap perangkat yang 

digunakan dan sistem akan diuji berdasarkan rencana yang telah dibuat untuk 

mengetahui tingkat keberhasilannya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dibuat agar bagi yang ingin melanjutkannya dapat membuatnya lebih 

baik. 

  




